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Raportul Președintelui privind activitățile parohiale pentru anul 2022  
(Prezentat la Adunarea Parohială, duminică, 22 ianuarie 2023) 

 
Onorabili membri ai Adunării Parohiale, 
 
  Anul trecut, la 30 ianuarie 2022 la finalul Adunării Generale, noii aleși membrii ai Consiliului Parohial 
au procedat la alegerea directorilor pentru anul 2022. Vreau să mulțumesc tuturor pentru încrederea pe 
care mi-ați acordat-o, șansa pentru a servi HTROC ca Președinte al Consiliului Parohial 2022. 
 

Personal, atunci nu am realizat si nu m-am asteptat ca 2022 să fie un an istoric, poate cel mai 
aglomerat an pe care l-a avut vreodată această parohie, si ca schimbările majore de proporții istorice pot 
avea loc pe tot parcursul mandatului meu de Președinte al Consiliului Parohial. 
 

Încercând să alcătuiesc acest raport despre multitudinea atâtor activități, ședințe de Consiliu Parohial, 
decizii și rezoluții luate, care vor avea efecte de durată mulți ani asupra vieții acestei parohii, am decis să 
prezint evenimentele și activitățile parohiei pe tot parcursul 2022 în ordine cronologica: 
 
1. Ședința Adunării Generale a Parohiei -  30 ianuarie 2022 

La aceasta sedinta a fost aprobat procesul-verbal al ultimei Ședințe a Consiliului Parohial din 23 
ianuarie 2022, urmat de aprobarea rapoartelor 2021, prezentate de preotul paroh, președintele 
Consiliului Parohial, Presedintele Comitetului de Femei, trezorierul -rapoarte financiare parohiale, 
inclusiv rapoartele pe 2 ani privind conturile Fanous Estate. S-a prezentat statutul succesiunii Fanous 
Estate. Cazul proprietății Sunland a fost prezentat de preotul paroh, care a considerat că există 
neînțelegeri majore între ROEA și HTROC, despre interpretarea faptelor referitoare la dosarul Sunland 
și sedintele tinute cu Ierarhii ROEA, precum cea care a avut loc la Phoenix, AZ, vor grăbi închiderea 
acestui dosar... Adunarea a aprobat și Propunerea de Buget pt. 2022; Lista cu numele noilor membri ai 
Consiliului Parohial pentru 2022; Funcționarii Consiliului Parohial au fost aleși înainte de încheierea 
Adunării Generale Parohiale. 

2. Ședința Consiliului Parohial -  13 februarie 2022  
La aceasta sedinta a fost aprobat Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Parohiale din 30 

ianuarie 2022. Apoi au avut loc discuții despre momentul și motivele vizitei suspecte a Episcopului 
Andrei la parohia noastră și participarea „în calitate de observator” la Adunarea Generală Parohială din 
30 ianuarie 2022. A fost raportata inchiderea succesiunii „AM Fanous Estate” și propunerea vanzarii 
Apartamentului din BH. Au fost purtate discuții pentru numirea unui Comitet de investiții care să 
analizeze și să facă recomandări Consiliului Parohial cu privire la opțiunile de gestionare și investire a 
fondurilor parohiale din „ AM Fanous Estate” și alte investiții cu Merrill Lynch, JPMorgan, Blackstone RE 
Income, etc. Preotul paroh și-a anunțat participarea la Conferința preoților ROEA, care a avut loc la 
Phoenix, AZ, 21-24 februarie 2022, cand a planuit a avea intalniri cu ierarhii ROEA, pentru a discuta în 
continuare cazul proprietății Sunland. Au avut loc discuții și comentarii cu privire la numirea de către 
ROEA a unui viitor Preot Paroh la Biserica noastră, in anticiparea unei forțate pensionari a părintelui 
Constantin Alecse de către ROEA. Consiliul a decis să trimită o scrisoare către ROEA pentru a cere 
permisiunea de vânzare a condominiului „ AM Fanous Estate”. La finalul ședinței Consiliului Parohial a 
avut loc Adunarea Anuală a Comitetului de Femei și au fost aleși ofițerii pe anul 2022. 

3. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 27 martie 2022  
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La aceasta sedinta a fost aprobat Procesul-verbal al ședinței Consiliului Parohial din 13 februarie 
2022. Președintele a informat consiliul că a fost trimisă o scrisoare oficială Episcopiei pentru a solicita 
aprobarea vânzării „AM Fanous Estate”, după ce a dat o actualizare cu privire la statutul apartamentului 
din Beverly Hills.  Nici un răspuns nu s-a primit de la ROEA. Comitetul de investiții a dat un raport 
actualizat despre investiția Merrill Lynch. Preotul Paroh a raportat despre Conferința Preoților ROEA, 
Phoenix, AZ, 21-24 februarie 2022, și și-a exprimat dezamăgirea față de întâlnirea și discuțiile pe care 
le-a avut cu Ierarhii ROEA. El crede că Ierarhii au o agendă ascunsă pentru HTROC, care ar putea fi 
dezvăluită mai târziu, în cursul anului 2022. El a avertizat consiliul să fie vigilent cu privire la acțiunile 
viitoare ale ROEA. Ultimele puncte discutate au fost legate de programarea tuturor activităților religioase 
și sociale legate de Postul și Paștele 2022. Preotul paroh a prezentat un program detaliat al Slujbelor de 
Post și al activităților de după Paște până la HRAM (Sărbătoarea Bisericii). 

4. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 8 mai 2022  
La aceasta sedinta a fost aprobat procesul- verbal al ședinței Consiliului Parohial din 27 martie 2022 

. Preotul paroh și-a prezentat raportul, cu privire la activitățile sacerdotale și administrative din Postul 
Sfânt, Săptămâna Patimilor, Sfânta Înviere a lui Hristos și Săptămâna Luminoasă. Trezorierul a 
prezentat două (2) rapoarte financiare separate, „neauditate”: 

 a). Raportul privind activitățile financiare care s-au desfășurat de la începutul anului până la ședința 
de consiliu din 27.03.2022,  

 b). Raportul privind activitățile financiare ale bisericii pe toată perioada Postului Mare, Săptămâna 
Patimilor, Sfânta Înviere a lui Hristos și Săptămâna Luminoasă, până la ședința din 8 mai 2022. La 
recomandarea Comitetului Consultativ Financiar, consiliul a decis să lichideze investiția cu Merrill 
Lynch/Stock Market Company începând cu 10 mai 2022, din cauza crizei financiare mondiale, a 
recesiunii din America, a războiului ruso-ucrainean și a multor altor incertitudini. Biserica a suferit deja o 
pierdere de cca 60.000 dolari de la sfârșitul anului 2021, până în 10 mai 2022. Într-o scrisoare din 13 
aprilie 2022, ROEA a respins cererea consiliului de aprobare a Vânzării „Fanous Estate” până cand 
parohia îndeplinește cerințele scrisorii episcopale din 9 iunie 2021 și plătește Episcopiei suma de 
25.684,97 dolari pentru „ cheltuieli judiciare ”, și închiderea dosarului „proprietatea Sunland/ROEA”. 
Având în vedere că parohia se confruntă din nou cu probleme juridice cu ROEA, consiliul a decis să 
raporteze toate aceste ultime evoluții avocatului bisericii, Roger J. Diamond, pentru a facilita încheierea 
disputelor dintre ROEA , Consiliul Parohial și preotul paroh. Agentul imobiliar a raportat problemele 
legale dintre Asociatia Proprietarilor apartamentului BH și biserica noastră, cu privire la unele 
„presupuse încălcări ale codurilor de remodelare”. Brenda George, agentul imobiliar al Bisericii a fost 
angajat ca unic reprezentant al parohiei, pentru a actiona cu deplina autoritate, pentru si in numele 
parohiei noastre pentru a rezolva problemele declarate. Preotul paroh a raportat că o petiție de 
Probațiune a „Alex Ipsilanti Trust Estate” a fost depusă la Tribunalul din Los Angeles pe 14.04.2022 . 
Editorul revistei Christian Life a fost însărcinat să publice în ediția de Crăciun Raportul financiar 
„neauditat”, așa cum a fost prezentat, pentru primul semestru al anului 2022. Acest raport a fost tipărit în 
Christian Life Magazine, (Crăciun, volumul #65 , iulie-dec. 2022, pagina #20). Consiliul a hotărât să 
organizeze Sărbătoarea (HRAM) a Bisericii (12 iunie 2022), Duminica Rusaliilor/Sărbătoarea Sfintei 
Treimi. 

5. Duminica Rusaliilor - 12 iunie 2022 
Sărbătoarea HTROC. Ziua a început cu Sfânta Liturghie și s-a încheiat cu un banchetul festiv pentru 

Ziua Numelui Bisericii (HRAMUL) si de asemeni  aniversarea a 83 de ani de la infiintarea parohiei 
noastre! La acest eveniment au participat foarte multui enoriasi, care au primit Sfânta Împărtășanie. 
Cunoscuții interpreți de muzică populară românească Florentina și Peter Giurgi au interpretat un frumos 
imn de comuniune (priceasna). La ora 12:30 a fost săvârșită Vecernia Mare, în cadrul căreia s-au citit 
cele 7 rugăciuni de Rusalii. După binecuvântările finale, toată lumea a fost invitată în sala mare a 
parohiei unde a avut loc banchetul. Un frumos program cultural a fost susținut de Orchestra Mitică 
Grigorut, renumiții interpreți români de muzică populară Florentina și Petre Giurgi din Maramureș, alti 
celebri cântăreți de muzică populară, și, „prighetoarea muzicii populare românești” Maria Ciobanu, fiica 
ei Camelia Filip, Mihail Chiriuc.la vioara... si altele. Traditionalele preparate culinare românești, inclusiv 
„sarmale”, au fost răsfățul zilei. Aproximativ 150 de participanți s-au bucurat cu adevărat de Ziua 
Bisericii Sfânta Treime a celebrării numelui ei și de cei 83 de ani de existență! 

6. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 24 iulie 2022  
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La aceasta sedinta Consiliul Parohial a aprobat Procesul-verbal al ședinței Consiliului parohial din 8 
mai 2022; Raportul financiar pentru lunile mai, iunie și iulie 2022; Preotul paroh a raportat Activitățile 
Bisericii în Duminica Rusaliilor, 12 iunie 2022. Consiliul a fost informat de pr. Constantin despre 
întâlnirea informală de 3 ore pe care a avut-o cu Episcopul Andrei în seara zilei de sâmbătă, 2 iulie 
2022, când Episcopul i-a înmânat Părintelui Alecse Scrisoarea de pensionare, din 30 iunie, emisă de 
Episcopie, intrata în vigoare la 15 septembrie 2022. Această scrisoare a fost distribuită tuturor 
membrilor consiliului parohial. Spre nedumerirea unor membri, s-a pus întrebarea de ce preotul paroh a 
fost obligat să se pensioneze, fără consultarea enoriașilor bisericii noastre. Parintele Constantin a 
explicat membrilor prezenți, citând din Constituția și Statutul ROEA, că unul dintre prerogativele 
Ierarhului ROEA este „transferul sau înlăturarea de către Episcop a preotului”, prevăzut de articolul IX, 
sect. 22 (e). Părintele a explicat și faptul că și-a acceptat pensionarea, fără impotrivire la decizia 
Ierarhului. De asemenea, la această ședință, președintele consiliului a distribuit, tuturor membrilor 
consiliului prezenți, cele 2 scrisori pe care le-a primit de la Cancelaria ROEA, 30 iunie 2022 și 15 iulie 

2022 , precizând că, după pensionarea Parintelui Alecse, consiliul ar trebui să convoace o ședință de 
consiliu pentru a stabili salariul și beneficiile unui nou preot și o Adunare Parohială Specială pe 28 
august 2022, pentru a aproba remunerarea următorul paroh. După discuții aprinse, participanții la 
ședință, în unanimitate, și-au exprimat indignarea pentru modul în care Episcopia a procedat la 
pensionarea forțată a părintelui Constantin Alecse, iar în consecință, consiliul a adoptat o hotărâre, care 
a fost  transmisă avocatului Roger Diamond spre examinare, și comunicare legală cu Episcopia. 
Președintele de consiliu a fost autorizat de consiliul parohial să aibă contacte oficiale cu Ierarhii ROEA, 
cu privire la problemele, neînțelegerile și modul în care Cancelaria ROEA a tratat parohia noastră de 
aproape un an și jumătate, și a făcut presiuni pe pr. Alecse la pensionare forțată. 

7. Sedinta Consiliului Parohial - 24 iulie 2022  
La aceasta sedinta a fost adoptata urmatoarea REZOLUTIE : „ Pentru ca Episcopia nu a inchis 

CAZUL SUNLAND (Scrisoarea Episcopiei iunie '21), desi episcopul Andrei ne-a asigurat, in numeroase 
ocazii  acest caz a fost inchis si pentru ca Solia 2021, precizeaza ca HTROC este în curs de anchetă, 
iar împotriva acesteia ar putea fi luate măsuri legale, în viitor... și pentru că scrisoarea ROEA din aprilie 
2022 reiterează că, pentru a fi aprobată pentru vânzarea condominiului său din Beverly Hills, HTROC 
trebuie să respecte condițiile menționate în scrisoarea din iunie '21, si in plus să plătească o sumă de 
25.600 USD „taxe legale”… și pentru că, de-a lungul mai multor luni, HTROC a furnizat ROEA noi fapte 
pertinente, iar informațiile mai vechi, incorecte sau incomplete au fost clarificate sau eliminate. … și 
pentru că ar trebui să se uite la imaginea informațională totală, inclusiv orice astfel de documente 
publicate anterior, cum ar fi rapoartele anuale de rutină ale Adunării Generale furnizate Episcopiei în 
fiecare an, sau chiar conținutul relevant din parohie” si Buletinul informativ „Viata Crestina” și, de 
asemenea, ținând cont de informațiile precis detaliate solicitate și transmise, cum ar fi rapoartele inițiale 
și documentele justificative ale părintelui Alecse, precum și comunicările dus-întors din ultimele 12 luni, 
din partea noastră. s-ar părea că majoritatea, dacă nu toate informațiile pertinente legate de această 
chestiune, și anume o expunere detaliată a faptelor, documentele justificative și explicațiile însoțitoare, 
au fost deja scoase la lumină și furnizate Episcopiei într-o formă sau alta, întrucât am făcut tot posibilul 
pentru a da curs diverselor solicitări ale Episcopiei... După ce am explicat în repetate rânduri, în detaliu, 
diverșilor reprezentanți ai Episcopiei aceste neînțelegeri au fost acum lămurite. Ca atare, în lumina 
faptelor mai sus menționate, noi considerăm că HTROC a încercat să îndeplinească cererile si conditiile 
Consiliului Episcopal în măsura posibilităților și, astfel, considerăm finalizată problema documentației. 
Consiliul parohial solicită Cancelariei ROEA să emită o declarație oficială care să includă câteva puncte 
cheie: 
- 1.) Investigația în chestiunea proprietății Sunland, care a fost începută oficial în mai 2021 și a fost 

continuată cu cererea din iunie '21, s-a incheiat. 
- 2.) Problema este acum considerată inchisa. 
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- 3.) Consiliul Episcopiei NU intenționează să întreprindă nicio acțiune în justiție împotriva parohiei 
HTROC sau a reprezentanților acesteia, așa cum a fost publicat în buletinul informativ Solia vara 
trecută”. 

8. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 14 august 2022 

La aceasta sedinta consiliul parohial a aprobat Procesul-verbal și HOTĂRÂREA Ședinței Consiliului 
Parohial din 24 iulie 2022; Președintele și trezorierul au fost îndemnați să deschidă 3 conturi bancare 
separate pentru a depune cei 750.000 de dolari pe care biserica îi are în Conturi de Economii, conform 
instrucțiunilor Adunării Generale din 30 ianuarie 2022; Pentru că pr. Constantin Alecse, a fost eliberat 
(pensionat) de ROEA din atribuțiile de preot paroh al HTROC, începând cu data de 15 septembrie 2022, 
a raportat președintele consiliului, Edvart Rastian, autorizat de consiliul parohial în ședința din 14 iulie 
2022. a avut ultima convorbire cu Episcopul Andrei, din 5 august 2022, sedinta in care Episcopul l-a 
tratat ca pe un copil; nerezonabil, arogant și dictatorial. Nu a existat un dialog productiv între cele două 
părți. Atunci președintele s-a convins că nu există nicio modalitate de a merge mai departe. Consiliul 
Parohial a emis în numele HTROC o Scrisoare de apreciere părintelui Constantin Alecse, pentru cei 40 
de ani de slujire în biserica noastră; Fiind membru plătit al parohiei, Consiliul l-a numit pe pr. Constantin 
Alecse, în calitate de co-secretar al Consiliului, să lucreze împreună cu Claudia Pugna, secretarul 
parohial, pentru a ajuta legal Consiliul Parohial în acest timp de tranzit, de la un preot paroh la altul. 
Scrisoarea oficială ROEA, prin care se cere Consiliului Parohial să convoace o Adunare Generală 
specială pentru data de 28 august 2022, care va fi prezidată de pr. Remus Grama a fost prezentat și 
discutat de Consiliu, iar numirea pr. Ioan Cozma, NYC, în calitate de noul preot al HTROC, în vigoare 
din 15 septembrie 2022,  fost discutata și respinsa în unanimitate. 

9. Duminică, 11 Septembrie 2022  
Părintele Constantin Alecse a fost sărbătorit cu ocazia celor 40 de ani de slujire la biserica parohială 

Sfânta Treime din Los Angeles, cu un banchet festiv al enoriașilor Bisericii Ortodoxe Române Sfânta 
Treime din Los Angeles, California (1982-2022). În cei peste 80 de ani de existență, Biserica Sfânta 
Treime a fost deservită de 6 preoți: Martin Ionescu, care este considerat ctitorul parohiei (1939-1947), 
Grigore Coste (1948-1957), Victor Bărbulescu (1957-1969), Anchidim Usëriu (interimar-1969/1970), 
Richard Grabowski (1970-1982) și Constantin Alecse (1982-2022). În rezumat, cei 5 preoți predecesori 
ai pr. Constantin Alecse au slujit această parohie timp de peste 40 de ani, urmat de Pr. Constantin, care 
a slujit parohia timp de 40 de ani. Sincere mulțumiri consiliului parohial, Comitetului de Femei și 
organizatorilor evenimentului, care sunt nominalizați mai jos. Vorbitorii de la eveniment au mulțumit rând 
pe rând pr. și presbitera Elena Alecse pentru slujirea lor față de Dumnezeu prin slujirea acestei Biserici 
în ultimii 40 de ani. În cuvântul său, părintele Constantin a mulțumit: tuturor enoriașilor, binefăcătorilor și 
susținătorilor Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, California. El a afirmat că, după experiențele sale 
în această parohie de 40 de ani, crede cu adevărat că această comunitate româno-americană este cea 
mai bună din SUA, cu credincioși foarte loiali acestei parohii, adevărata Biserică vie în Hristos, fără egal, 
cu suflete curate și sentimente adevărate pentru Hristos. „A fi preot și slujitor pentru o astfel de 
comunitate nu este doar o onoare, ci o adevărată Binecuvântare de la Dumnezeu. 

10. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 25 septembrie 2022 

La aceasta sedinta fost aprobat Procesul-verbal al ședinței Consiliului parohial din August 14, 2022. 

Au fost prezentate și discutate următoarele rapoarte: Vizita pr. Ioan Cozma, din NYC, miercuri, 17 
august 2022; Vizita pr. Remus Grama, din Cleveland OH, duminică, 28 august 2022; ROEA a răspuns 
Rezoluției Consiliului – cazul Sunland, ÎNCHIS (09-13/2022); Solicitarea ROEA de convocare a Adunării 
Generale (09-13/2022); Fr. Constantin Alecse a fost invitat (scrisoare din 15 sept. 2022) de către 
Arhib.+Nathaniel să slujească în continuare la HTROC, „pro temp”. De asemenea, au fost raportate și 
votate următoarele propuneri:  

a). Contractul/Contractul de reținere HTROC - Firma de avocatură „Roger J. Diamond” a fost închis 
la 09-05-2022;  
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b). A fost semnat un contract de reținere/acord HTROC – Firma de avocatură a lui Anthony 
Grossman; 

c). Transferul de 100.000 USD de la Diamond la Grossman Trust Account, a fost finalizat pe 09-05-
2022;  

d). Contractul/Acordul de reținere HTROC - Firma de avocatură „Wolf, Rifkin, Shapiro, Schulman & 
Rabkin LLP” a fost semnat și un depozit de 25.000 USD în contul de încredere al avocatului; 

e). CA Secretar de Stat – Declarație de modificare, noi ofițeri, 23-09/2022;  
f). Noul Statut HTROC este redactat de Anthony Grossman, pentru a înlocui Statutul ROEA;  
g). Hotărârea Consiliului de Administrație de disociere a HTROC de ROEA a fost votată în 

unanimitate; 
h). O moțiune de a oferi un Contract de Muncă pr. Constantin Alecse efectiv 15-09/2022 a fost votat;  
i). Hotărâre ca HTROC și pastorul său, Pr. Constantin Alecse (dacă dorește) să se alăture ROMA. 

11. Pe 15 octombrie 2022  
 Convocarea și Ordinea de zi au fost transmise tuturor membrilor plătiți 2022, până la data de 14 

octombrie  2022, pentru Adunarea Generală Specială a Parohiei de duminică, 30 octombrie 2022. 
12. Pe 26 octombrie 2022   

Biroul parohial a fost sesizat cu privire la o acuzație sexuală de către un fost enoriaș HTROC, 
împotriva pr. Richard Grabowski în perioada 1972-1974. pr. Richard Grabowski a fost preot paroh al 
HTROC în perioada 1971-1982. Uneori, în 2021, pr. Constantin Alecse a primit un apel de la 
Arhiepiscopul +Nathaniel prin care îl îndeamnă să ceară Consiliului Parohial să-i dea doamnei Ana 
Anghioiu câteva mii de dolari, din banii Bisericii, pentru a-i cumpăra tăcerea, deoarece această doamnă 
susține un fel de acuzații de abuz sexual din partea părintelui Grabowski, când era copil. Fr. Constantin 
Alecse a refuzat să se angajeze în acest tip de aranjamente financiare, așa cum a cerut Arhiepiscopul 
+Nathaniel. În data de 26 octombrie 2022, domnul David Oancea, Cancelarul ROEA l-a sesizat pe pr. 
Constantin Alecse, că avocații Episcopiei îl vor contacta în scurt timp. Într-adevăr, până la ora prânzului, 
Cabinetul de Avocatură ROEA l-a contactat pe pr. Constantin, făcându-l conștient că un proces era pe 
drum. Preotul nu le-a returnat mesajele, ci le-a transmis avocaților bisericii. Avocații Bisericii noastre au 
lucrat din greu pentru a rezolva această problemă care se pare că s-a intreptat spre Tribunal. 

13. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 30 octombrie 2022  
A avut loc Ședința Parohială Specială în biserică, la adresa bisericii: 3315 Verdugo Rd., Los 

Angeles, California 90065. În cadrul acelei întâlniri istorice, au fost prezentate Rapoarte și au fost votate 
rezoluții majore, după cum urmează:  

a). Aprobarea Hotărârii Consiliului Director/Consiliului Parohial al Bisericii din 14 august 2022 de 
disociere a HTROC de ROEA;  

b). Aprobarea Actului Constitutiv modificat și reformulat, înregistrator cu Secretarul de Stat CA pe 18 
octombrie 2022;  

c). Aprobarea angajării a două (2) Cabinete de Avocați, specializate în Legi Constituționale și 
eventuale litigii de către ROEA;  

d). Alegerea Consiliului Director/Consiliului Parohial, pentru un mandat de 2 ani (2023-2024), 
conform Statutului ROMA;  

e). Aprobarea angajării pr. Constantin Alecse, în calitate de paroh HTRAOC, cu același salariu și 
beneficii pe care i le oferea biserica până pe 15 septembrie 2022 când a fost pensionat fortat de către 
ROEA;  

f) Contractul de muncă al preotului să fie întocmit de unul dintre avocații Bisericii;  
g). A fost aprobată Scrisoarea Avocatului trimisă în numele Bisericii de disociere de Episcopia 

ROEA;  
h). Aprobarea petiției Consiliului Director/Consiliului Parohial pentru a fi acceptată de ROMA-

Mitropolia Ortodoxă Română pentru Americi, sub Omoforionul Mitropolitului +Nicolae;  
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i) Consiliul continuă să lucreze cu avocații pentru finalizarea Statutului Bisericii, în conformitate cu 
Statutele ROMA - Mitropolia Ortodoxă Română pentru Americi. 

14. Pe 4 noiembrie 2022   
Arhiepiscopul +Nathaniel a anunțat parohiei că pr. Constantin Alecse este suspendat de la „toate 

funcţiile preoţeşti”. Acțiunea nu are fundament, deoarece, în data de 15 septembrie 2022, pr. Constantin 
Alecse a fost obligat să se pensioneze, prin urmare nu poate fi suspendat dacă este pensionar. Pe 
lângă asta, din 24 octombrie 2022, HTROC s-a disociat oficial de ROEA, iar pr. Constantin Alecse este 
angajat de HTRAOC, sub jurisdicția ROMA Metropolia. Mai mult, FRCA a depus o petiție oficială la 
ROEA pentru „Eliberare canonică”, din 30 septembrie 2022, și a fost acceptată în Mitropolia ROMA, iar 
Mitropolitul Nicolae a cerut oficial pr. Lansarea canonică a lui Alecse. 

15. Duminică, 6 noiembrie 2022  
Mai mulți enoriași au participat la un banchet „Gatsby Party”, organizat de Societatea „Viitorul 

Român” , la Hollywood. 
16. Pe 11 noiembrie 2022  

HTRAOC a fost acceptat oficial în Metropolia ROMA. Secretarul Mitropoliei a informat parohia după 
cum urmează: Cu privire la solicitarea dumneavoastră, scriem într-o scrisoare din 30 septembrie 2022 
către Înaltpreasfințitul Mitropolit Nicolae pentru ca Biserica Ortodoxă Româno-Americană Sfânta Treime 
să fie primită în jurisdicția Mitropoliei Ortodoxe Române a Americi, mai precis, Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Statelor Unite ale Americii. La solicitarea IPS, Consiliul Eparhial s-a întrunit la 11 noiembrie 
2022 pentru a examina cererea. Membrii Consiliului au analizat toate documentele furnizate de parohie 
și de consilierii dumneavoastră juridici. Am putut auzi și de la V. Rev. pr. Constantin Alecse și 
reprezentantul parohiei și care au vorbit direct asupra subiectului în discuție și au putut răspunde la 
întrebările adresate de membrii Consiliului. După ce a discutat problema, Consiliul a votat pentru 
aprobarea petiției HTRAOC. “Cu bucurie spirituală vă primim cu bratele deschise în jurisdicția 
Mitropoliei. Vă dorim toată binecuvântarea în următoarele zile sfinte”. 

17. Pe 21 noiembrie 2022 

HTRAOC a primit Sfânta Antimensiune de la Înaltpreasfințitul Mitropolit +Nicolae, Mitropolitul 
ROMEI. De asemenea, cu ocazia Sărbătorii Intrării în Biserica Maicii Domnului, 21 noiembrie 2022, 
Cancelaria Mitropoliei ROMA a emis decretele oficiale de acceptare în ROMA atât ale Bisericii Ortodoxe 
Române Americane „Sfânta Treime”, cât și ale Bisericii Ortodoxe Române Americane „Sfânta Treime”. a 
preotului paroh Constantin Alecse, sub Omoforionul IPS Mitropolit +Nicolae, sub jurisdicția Mitropoliei 
Ortodoxe Române a celor Două Americi. 

18. În data de 30 noiembrie 2022 
Sărbătoarea Sfântului Andrei - Prima Liturghie s-a slujit în Sfânta Antimensiune oferită HTRAOC de 

către Mitropolitul +Nicolae al ROMA. 
19. Sedința Consiliului Parohial - duminică, 4 decembrie 2022 

La ultima ședință pentru anul 2022, Consiliul Parohial a votat în unanimitate aprobarea Procesului-
verbal al Adunării Speciale Parohiale de duminică, 30 octombrie 2022. S-a  hotărât ca Adunarea Anuală 
Parohială (prima sub ROMA ) va avea loc duminică, 22 ianuarie 2023. Scrisoarea de convocare a 
cuprins rapoartele activităților parohiale din 2022, după cum urmează: Președintele Consiliului, 
Comitetul de Femei, Preotul paroh și Rapoartele financiare ale Trezorierului, inclusiv bugetul propus și 
alegerea Consiliul Parohial pentru un mandat de 2 ani, și alegerea celor 2 Congrese - Eparhial și 
Delegaților Protopopiatului. În legătură cu Adunarea Parohială Anuală, a fost înființat Comitetul de 
Validare a Votării, un Secretar Adjunct [pentru engleză], a fost acceptat Formularul de Cerere de 
Membru, așa cum a fost revizuit de avocatul Antony Grossman și a numit-o pe Paula Matei-Platt, 
președinte a Comitetului de Nominalizări. Preotul paroh a raportat că biroul nostru a primit de la ROMA 
Metropolia Statutele, Orientările, Documentele de sprijin ale Mitropoliei, care ajută enorm la Ședințele 
Consiliului Parohial de-a lungul anului și la Adunările Anuale Parohiale. Consiliul a aprobat să facă 5 
pagini de fotografii pentru „Almanahul Credinței” din 2023. 
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20. Pe 18 decembrie 2022 
In duminica dinaintea Crăciunului și duminica 25 decembrie 2022 , au avut loc Ziua de Crăciun - 

Primul Crăciun la HTRAOC în cadrul Metropolia ROMA, sărbătorile de Crăciun. Acest An Special de 
Sărbătorire a Bisericii Ortodoxă Română Americană Sfinta Treime din Los Angeles a fost dedicat IPS 
Mitropolit Nicolae, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări ca Ierarh Ortodox și a celei de-a 5-a aniversări ca 
Mitropolit al Mitropoliei ROMA, precum și Preotului nostru, pr. Constantin Alecse, la a 47-a aniversare 
preoțească. La această sărbătoare, duminică, 18 decembrie 2022, „Petrecerea de Crăciun pentru 
Tineret”, cu dineu și program, au participat Dr. Cosmin și Mirela Dumitrescu, Consulul General al 
României la Los Angeles, împreună cu aproximativ 200 de participanți. Multumesc, domnului consul 
general dr. Cosmin Dumitrescu! Mulțumim TUTUROR persoanelor implicate, într-un fel sau altul, în 
organizarea acestor Evenimente de Crăciun 2022 de mare succes. Intenționat, nu le menționez aici 
numele, pentru că mi-e teamă că s-ar putea să-mi lipsească unele nume, dar vă asigur că numele lor 
vor fi menționate în următoarea Revista a Bisericii. 

 
În loc de concluzii 

• Incepand cu 01 ianuarie 2023 
Biserica a angajat o firmă CPA foarte reputată, de încredere și foarte recomandată (Dorfman & 
Company, LLP) care va prelua monitorizarea financiară și raportarea pentru parohie. Această firmă de 
CPA este în prezent în proces de revizuire a evidențelor financiare ale parohiei din anul precedent, în 
pregătirea reconcilierii necesare pentru 2022, împreună cu păstrarea evidenței lunare și compilarea 
trimestrială pentru 2023. 

• Sărbătorile Naționale Românești pe tot parcursul anului 2022 
Tradiția noastră înrădăcinată, în parohia noastră, de a celebra Sărbătorile Naționale Românești, nu a 
făcut excepție în cursul anului 2022. Astfel, biserica a sărbătorit Unirea Principatelor Române, Unirea 
Basarabiei cu patria-mamă, Independența. Ziua și Monarhia Română, Ziua Mamei, Unirea Transilvaniei 
cu patria mamă, Comemorarea poeților români Mihai Eminescu și Grigore Vieru etc. Evenimentele au 
fost sărbătorite printr-o slujbă de mulțumire (Deum), o sărbătoare comemorativă, urmată de aniversare. 
discursuri, rostite de domnul Ion Anton (maestru de ceremonie). 

• Mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Parohial, care au participat la multitudinea ședințelor noastre de 
Consiliu din 2022 și s-au implicat în organizarea atât de multe activități de-a lungul anului 2022. 

• Mulțumesc Comitetului de Femei, condus de Mary Comboianu pentru organizarea, pregătirea și 
servirea mâncării pentru toate evenimentele pe care le-am menționat mai sus; Pentru curățarea 
Bisericii, în Marile Sărbători precum: Crăciun, Paște, Templu și alte Evenimente speciale; Pentru 
colectări, și cumpărarea florilor pentru Sfântul Mormânt, în Vinerea Mare; Pentru furnizarea, pregătirea 
și servirea banchetelor și a altor cine, pe tot parcursul anului 2022; Pentru pregătirea cinei de Crăciun, și 
a tuturor celorlalte bunătăți, băuturi răcoritoare de Paște, Crăciun etc. 

• Mulțumesc administratorilor bisericii noastre și un MULȚUMESC foarte special pentru Reggie 
Dissanayake ... 

• Mulțumim Preotului nostru Paroh, PENTRU TOT, inclusiv, dar fără a se limita la Serviciile Dvs., 
Rugăciunile, Îndrumarea, administrarea Bisericii, să nu vorbim despre tipărirea Revistelor Bisericii, a 
albumelor foto după fiecare eveniment parohial, a păstoriei virtuale….. 

• Mulțumesc tuturor enoriasilor care au participat la slujbele religioase, la evenimentele organizate  si au 
fost alaturi de noi pe toata aceasta perioada. 

 

Al dvs, 

Edvart Rastian 

Edvart Rastian, președinte 
 

PS. Traducere din Engleză: Marian și Camelia Baron 
 

Website - www.biserica.org/ro/txt/htraoc/2022-president-report-ro.pdf 


